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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din data de 06.02.2002  
 
 
 
  Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 
06.02.2002 conform următoarei ordini de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea 
construcţiei de locuinţe pentru tineret şi săli de sport.(P.L.723/2002) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz. 
Au participat reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, 

Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerului Lucrărilor Publice, 
Transporturilor şi Locuinţei. 

Proiectul de lege a fost avizat favorabil cu amendamente admise. 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.173/2001 privind majorarea capitalului social al Societăţii 
Comerciale "Compania naţională pentru transporturi aeriene - TAROM" S.A. prin 
conversia în acţiuni a creanţelor unor unităţi de aviaţie civilă. (P.L. 706/2002) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond 
Au participat reprezentanţi ai Ministerului Lucrărilor Publice, 

Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerului Finanţelor Publice. 
Proiectul de lege a fost avizat favorabil cu amendamente admise. 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.177/2001 privind unele măsuri de redresare financiară în 
vederea finalizării procesului de privatizare a Societăţii Comerciale RAFO S.A.Oneşti. 
(P.L.712/2002) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz. 
Au participat reprezentanţi ai Autorităţii pentru Privatizare şi 

Administrarea Participaţiilor Statului, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului 
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 
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Avizarea proiectului a fost amânată până la obţinerea de noi informaţii de 
la Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului. 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.185/2001 privind unele măsuri de administrare şi 
gestionare a rezervei de mobilizare. (P.L.716/2002) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
Au participat reprezentanţi ai Ministerului Industriei şi Resurselor, 

Ministerului Finanţelor Publice şi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 
Proiectul de lege a fost avizat favorabil în forma prezentată de iniţiator. 
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.191/2001 pentru completarea articolului 3 din 
Ordonanţa Guvernului nr.126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul 
obiectivului de investiţii "Centrala Nucelaroelectrică Cernavodă - 5 x 700 Mwe". 
(P.L.720/2002) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
Au participat reprezentanţi ai Ministerului Industriei şi Resurselor şi 

Ministerului Finanţelor Publice. 
Proiectul de lege a fost avizat favorabil cu amendamente admise. 
6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2001 pentru modificarea art.43 alin.(1) din 
Legea audiovizualului nr.48/1992. (P.L.721/2002) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată pentru aviz. 
Au participat reprezentanţi ai Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei 

Informaţiei. 
Proiectul de lege a fost avizat favorabil în forma prezentată. 
7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.146/2001 pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor. (P.L.731/2002) 

Cu acest proiect de lege comisia a fost sesizată în fond. 
Au participat reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor. 
Datorită problemelor ridicate de reprezentanţii Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Consumatorilor, dezbaterea proiectului de lege va continua în şedinţa 
următoare. 
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